Tegen de Keer
Tijd en geschiedenis in Benjamins thesen
Jan van Heemst

History, Stephen said, is a
nightmare from wich I am
trying to awake
Joyce, Ulysses
Is (post)modernisme meer dan een kwestie van tijd? Niet naar het zich laat aanzien,
zo opzichtig afficheert het rich als de ervaring van een tijd die anders is dan het
normale vierentwintiguursritme dat het dagelijkse leven in gang houdt Deze vraag
naar de tijd van het (post)modernisme wordt onherroepelijk ingegeven door een
herlezing van het werk van Walter Benjamin (1).
Benjamin is een uitgesproken bijdetijdse auteur, hij weet hoe tijdgebonden hij
is, en toch zint hij op middelen om zich van de standaardtijd te distantiëren. De
tijdskwestie is vooral aan de orde in de thesen Über den Begriffder Ges chic hte ,
Benjamins laatste werk, waarin het probleem centraal staat hoe hij zich als joods
intellectueel anno 1940 tot een tijd kan verhouden die pertinent de zijne niet is maar
zich wel degelijk als zodanig aan hem opdringt Het probleem van de tijd is hier zo
manifest dat de thesen nog altijd de moeite lonen voor wie belang stelt in het
(post)modernisme.
De tijdskwestie is geen bijkomstige vraag. Het (post)modernisme kan als de uitwerking worden beschouwd van een grondige verstoring van de lineaire tijdsorde
die sinds Newton onaantastbaar had geleken (2). Newton verleende de tijd een absoluut aanzien; de tijd kon voortaan worden begrepen als een objectief en volcontinu gegeven. Dit tijdsbegrip is om minstens vier redenen buitengewoon succesvol
geweest Ten eerste voldeed het aan erkende mathematische criteria. Ten tweede
respecteerde het de anno-domini-jaarteUing. Ten derde bood het chronologische
zekerheid. En ten vierde tooide het het bestaande uurwerkmechaniek met de fraaie
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kroonlijst van een rationele theorie.
Het absolute tijdsbegrip Is in de loop van de negentiende en aan het begin van
de twintigste eeuw voUedig ontregeld geraakt. Ontwikkelingen op het gebied van
de fysica, de psychologie, de biologie, de beeldende kunsten en de literatuur ontdeden de tijd bruusk van de newtoniaanse attributen. Tijd was niet langer het vanzelfsprekende toonbeeld van orde en integratie, maar kon een factor van wanorde
en desintegratie zijn. Het absolute tijdsbegrip moest wijken voor een relatief tijdsbegrip dat de tijd als een subjectief en discontinu gebeuren probeerde te vatten.
Chronologische zekerheden werden bijvoorbeeld krachtig verstoord door de suggestieve effecten van de vroege film; opzienbarend was Cinéma van René Clair
(1924), het filmische prototype van de surreaUstische manipulatie van de tijd (3).
Met de ontregeling van de newtoniaanse tijdsorde was ook de verantwoording
van geschiedenis problematisch geworden. De logica van de geschiedenis was immers als een chronologica opgevat, waarin de werkelijkheid werd geïnterpreteerd
als een serie harde feiten die op een tijdstafel konden worden uitgezet om te worden onderworpen aan de rationele visitatie en identificatie van deskundigen. Het
wegvallen van de chronologische garantie die Newton had geboden, had tot gevolg dat nu het herinneringsvermogen de kans kreeg zich als drijfveer van geschiedschrijving aan te dienen. Daarmee doet het andere van de Rede zijn intrede;
met behulp van de verbeeldingskracht van de herinnering wordt her en der de
speurtocht ingezet naar geschiedenissen die zich niet chronologisch laten beschrijven. Het literaire schoolvoorbeeld van dergelijk zoekwerk leverde uiteraard Marcel
Proust Bij hem wordt duidelijk hoe sterk de ervaring van de 'andere' tijd is getekend door het bewuste of onbewuste vermogen zich de eigen geschiedenis te herinneren, in weerwil van welk chronologisch stramien dan ook.
Ook in Benjamins thesen Über den Begriffder Geschichte zijn tijd en geschiedenis door en door verstrengeld. Dat komt, zoals gezegd, doordat Benjamin
zich in de thesen beraadt op intellectuele weermiddelen om zich tegen de assimilatiedrang van 'zijn' tijd te verzetten. Dit theoretische verzet kan aan de hand van het
volgende nader worden toegelicht
Benjamins thesen Über den Begriffder Geschichte verschenen voor het eerst in
1942, twee jaar nadat hij voor de oprukkende nazi's de dood was Ingevlucht (4).
De tekst was opgenomen in een extranummer van het Zeitschrift fur Sozialforschung , een uitgave van het gelijknamige Institut dat inmiddels in Los Angeles
was gehuisvest Benjamin had de thesen begin 1940 provisorisch uitgewerkt en
via via nog naar het Instituut in de USA weten te krijgen. In een brief van mei van
dat jaar schreef hij Gretel Adomo, die hem naar de thesen had gevraagd, het materiaal in deze redactie eigenlijk niet publikabel te vinden (5). Door de oorlogsomstandigheden waren het voorlaatste proeven gebleven die, naar hij vreesde, gemakkelijk 'onbedoelde geestdrift' konden wekken - een toespeling op het theoZie R. Shattuck, The Banquet Years. The origins of the avant-garde in France: 1835 to World
War I. London 1968 (r.e.).
Een doorbpend commentaar op de thesen geven R. Zons en H. N'rtschack, 'Walter Benjamins
"Thesen über den Begriff der Geschichte", in: ZsfphF 34/3 (1980), 361-84.
GS I.3, 1227.
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logische gehalte van de tekst die bij een onzorgvuldige lezing tot religieuze misverstanden aanleiding zou kunnen geven.
Toch hecht Benjamin veel waarde aan de ruwe versie, wat blijkt uit een belangrijke vingerwijzing die hij Gretel Adomo in diezelfde brief geeft Hij attendeert
haar op het feit dat de thesen een methodisch probleem behandelen dat hem in zijn
werk doorlopend parten had gespeeld: het probleem van de herinnering. Hoe onaf
misschien ook, het gaat Benjamin in de thesen om een geschiedenisbegrip waarin
dit probleem van de herinnering nadrukkelijk is verdisconteerd. Dit begrip van geschiedenis wordt door hem polemisch geformuleerd; doelwit is het historisme,
sinds Ranke de dominerende academische geschiedschrijving waarin een universeel en dus redelijk vooruitgangsgeloof met een beroep op het chronologische en
dus absolute schema wordt uitgedragen (6). Benjamin toont zich op zijn hoede
voor de vooruitgang: in de thesen neemt hij het herinneringsvermogen te baat voor
een tegendraadse geschiedschrijving die hem de mogelijkheid laat zich te distantiëren van de moderne tijd (7). In dit opzicht laten de thesen zich lezen als een compacte toespitsing van het Passagenwerk, Benjamins immense poging een experimentele geschiedenis te schrijven van de negentiende-eeuwse metropool als broeinest van de moderniteit (8). De distantie die Benjamin zoekt is hier vervat in de
poging deze geschiedenis te schrijven vanuit het gezichtspunt van de chiffonnier,
de lompenlezer die het Parij se stadsleven afstruint (9),
Deze volstrekt gedeklasseerde figuur scharrelt in de marge van de alledaagse
openbaarheid, een handelwijze die hij gemeen heeft met marginale types als de
hoer, de flaneur en de sandwichman. Wat Benjamin aan de lompenlezer intrigeert,
is diens rusteloze verzamelwoede; hij combineert de vluchtige blik van de zwerver
met de speurrin van de detective. Daardoor neemt hij in het Passagenwerk een
opvallende plaats in. De chiffonnier de Paris is niet zomaar een element van het
stadsbeeld dat Venjamin uittekent; hij personifieert degene die voor dat stadsbeeld
uitgerekend de onooghjke elementen bijeenraapt Met zijn verzamelwoede staat de
lompenlezer voor het hele Passagenproject Hij bewaart het incognito van de intellectuele voddenjood Benjamin die de negentiende-eeuwse voorgeschiedenis van de
moderniteit met het oog op zijn actuele positie bijeen aan het lezen is. Zijn voorkeur gaat uit naar restanten; onvermoeibaar doorwroet hij de 'faule Existenz' die de
filosofie op gezag van Hegel diende te verontachtzamen, om zijn vondsten tenslotte in een onafzienbare literaire montage onder te brengen:
"Methode van dit werk: literaire montage. Ik heb niets te zeggen. Enkel te to6
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nen. Ik zal niets waardevols ontvreemden en mij geen zwaarwichtige formuleringen toeëigenen. Maar de lompen, het idtschot - ik wil ze niet inventariseren,
ik wil ze op de enig mogelijke manier tot hun recht laten komen: er gebruik van
maken" (V 574).
Benjamins minutieuze lezing van het 'uitschot van de geschiedenis' vertoont een
onmiskenbare gelijkenis met Freuds verkenning van het onderbewuste. Alleen, de
ongeregelde goederen die Benjamin inzamelt zijn de grondstoffen van het collectieve onderbewustzijn dat de rinderende metropool van de negentiende eeuw in
zich bergt. Zij bieden Benjamin de mogelijkheid zoiets als een psychoanalyse toe te
passen op een Parijse droomwereld. Deze analyse is vooral gericht op de uitieg
van de functie van de Passage, bij uitstek de moderne stadslocatie. Zij is namelijk
de scherpste focus van het xoUectieve onderbewustzijn omdat rij als geen andere
stedelijke ruimte datgene verbeeldt wat Benjamin de fantasmagorische begoocheling van de moderne consumptiemaatschappij noemt De term ,fantasmagorie, is
ontleend aan Schopenhauer en heeft bij Venjamin een pertinent mythologisch karakter: in de fantasmagorie komt een onuitroeibare hang tot uitdrukking naar de
eeuwige wederkeer van het gelijke dat nieuw schijnt, maar noviteiten blokkeert.
Dit onderbewuste complex maakt de infrastructuur van de moderniteit uit Het
laat zich vooral kennen als het warenfetisjisme, dat in de Passage breeduit wordt
geëtaleerd. Het fetisjisme is de crux van de moderniteit: de consumptieve omgang
met altijd eendere dingen verraadt de mythische aard van de moderne burgerlijke
maatschappij die zich vastklampt aan een altijd eendere tijd: de zekere tijd van de
chronologie die geschiedenis garandeert (10).
Benjamins Passagenproject kan als een grootscheepse poging worden beschouwd de metropolitane moderniteit in termen van de fantasmagorie te ontcijferen. Omdat de fantasmagorische begoocheling het fascisme onmiskenbaar in de
kaart speelde, is Benjarnin verwoed op zoek naar theoretische middelen om de ban
van de mythe te breken. Om zo'n breuk te bewerkstelligen ontwikkelt hij een urbane geschiedschrijving van de negentiende eeuw die in het teken staat van het
ontwaken uit de fantasmagorische droom, net als Proust zijn recherche naar de
verloren tijd met een ontwaken begon.
De thesen Über den Begriffder Geschichte leggen van deze alerte geschiedschrijving op een experimentele wijze verantwoording af, doordat zij de geschiedschrijving van de moderniteit aan de orde stellen als een kwestie van tijd die door
het herinneringsvermogen wordt gemobüiseerd. Tijd en geschiedenis zijn zodoende het theoretische gebinte van de thesen.
Dit kan nu verder worden verduidelijkt aan de hand van de vijftiende these, die
als een representatieve monade van aUe ter sprake wordt gebracht In vertaling
luidt hij als volgt:
"Het bewustzijn om het continuum van de geschiedenis te forceren kenmerkt
de revolutionaire klassen wanneer zij in actie komen. De Grote Revolutie voer10 Vgl. W. Mennsnghaus, Schwellenkunde. Walter Benjamins Passage des Mythos.
Frankfurt/M. 1986.
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de een nieuwe kalender in. De dag waarmee de kalender begint te tellen werkt
als een historische tijdversneller. In wezen is deze dag het, die terugkeert in een
reeks van feestdagen die gedenkdagen zijn. Kalenders tellen de tijd dus anders
dan uurwerken. Zij zijn de gedenktekens van een historisch bewustzijn dat de
afgelopen honderd jaar in Europa praktisch lijkt te zijn verdwenen. In de julirevolutie kwam het nog voor dat dit bewustzijn zich liet gelden. Toen de avond
van de eerste dag van strijd was ingevallen, gebeurde het dat op verscheidene
plekken in Parijs spontaan en tegelijkertijd op de torenklokken werd geschoten.
Een ooggetuige, die zijn zienergave wellicht aan het rijm te danken had, schreef
in die dagen:
Qui Ie croirait! on dit qu'irrités contre Fheure
De nouveaux Josués, au pied de chaque tour,
TIraient sur les cadrans pour arrêter Ie jour" (I, 70112).
In deze these herinnert Benjamin dus aan de explosieve lading van kalenders. Kalenders, suggereert hij, konden ooit de ontregeling betekenen van de tijdservaring
van de absolute tijd die door het uurwerkmechaniek wordt gedicteerd. Daarbij vertelt Benjamin een anekdote uit de Parijse juli-revolutie van 1830, en citeert een
rijmspreuk van een anonieme getuige die de schutters loofde als 'nieuwe Jozua's'
die, uit wrevel om de invaUende duisternis die doorvechten zou frustreren, ineens
op de wijzerplaten van de Parijse torenklokken begonnen te schieten om het normale tijdsverloop stil te zetten en zodoende het laatste daglicht voor hun acties te
behouden. De schutters weigerden zich te voegen naar het vierentwintiguursritme
dat uurwerken opleggen als de dagelijkse portie absolute tijd. Zij eisten een andere
tijd op dan het chronologische continuum, met een beroep op de tijdservaring
waaraan kalenders refereren: kalendertijd contra uurwerktijd. De anonieme zegsman toont zich in zijn rijmspreuk een slagvaardig exegeet. Want was het niet Jozua
die volgens het Boek des Oprechten de zon boven Gideon had vastgehouden en
de maan in het dal van Ajalon had vastgepind, totdat het volk zich op zijn vijand
had gewroken?
Wat Benjamin betreft getuigen de geweerschoten op de Parijse torenklokken van
een historisch besef dat voorlopig voor het laatst een publieke rol van betekenis
speelde tijdens de juli-revolutie van 1830. De anekdote is voor de geschiedschrijving van het grootste belang omdat rij de herinnering aan deze gebeurtenis heeft
opgeslagen. Zij houdt de plotselinge crisis van de lopende geschiedenis In gedachtenis, toen het geklokte tijdsmechaniek aan flarden werd geschoten om plaats te
maken voor de tijd van de kalenders die louter de feestdagen tellen waarop het
goed gedenken is. Met andere woorden, Benjamin beschouwt de juli-revolutie die
In 1830 in de straten van Parijs werd uitgevochten als de laatste poging om op
grote schaal de wraakoefening te herhalen van de Franse revolutie (de 'grote') die
het 'continuum van de geschiedenis' had doorbroken en met de feestelijke invoering van de nieuwe kalender een andere tijdsorde had gesticht
Wat aan de beschrijving van de eerste kalenderdag opvalt, is het gebruik van de
filmterm tijdversneller. Daarmee wordt aangegeven dat deze dag net zo'n opzienbarend effect sorteerde als de surreaUstische film. De tijdsbeleving wordt in de
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feestroes zo gemanipuleerd dat de herinnering aan een andere tijd wordt wakker
geschud, waarvan het continuum plotsehng niet meer dan een versneld afgedraaide
voorgeschiedenis is. Benjamin geeft blijk van een filmisch bewustzijn dat weet
heeft van twee tijden, elk met een eigen Idioom waarin geschiedenis wordt geschreven. Hij kent de commemoratieve gescMedschiijvIng van de kalendertijd, en
hij kent de chronologische geschiedschrijving van het tijdscontinuüm.
In het licht van deze twee-tijdenleer koesteren de thesen het revolutionaire besef
van weleer dat daadwerkelijk het uurwerkmechaniek onder schot kan worden genomen. De thesen bewaren zorgvuldig de herinnering aan het élan waarmee eens
de standaardtijd werd afgeschaft en de nieuwe tijdsrekening werd ingevoerd. Deze
teksten gaan tegen de keer. Zij zetten de explosieve herinnering van een onchronologische geschiedenis in tegen de werktuiglijke geschiedenis van de status quo.
Opvallend is ook de beschrijving van de eerste dag van de nieuwe kalendertijd
In termen van een religieuze feestceremonie. De eerste dag heeft veel weg van een
jongste-dagviering. De anekdote van de juli-revolutie doet daardoor denken aan
godsdlenstfenomenologische en cultureel-antropologische beschrijvingen van
godsdienstige plechtigheden waarin zowel de opwindende actualisatie van de onvoltooid verleden en toekomstige tijd, als ook de identificatie van verschülende
gebeurtenissen, in het volle besef van de deelnemers, werd voltrokken.
Wie het werk van Caülois, Lévy-Bruhl en Bataille kent, wordt getroffen door
de overeenkomsten. De link tussen de schutters en Jozua strookt met Caülois' interpretatie van de feestelijke plechtigheid als de hturgische actoalisatie van gebeurtenissen uit de oertijd (11); In dit geval de actoalisatie van de wraak van het volk op
zijn vijand. De vastberadenheid waarmee de schutters op de torenklokken mikken
komt overeen met het voorbeeld dat Lévy-Bruhl geeft van een ceremoniële plechtigheid waarbij leden van de stam gelijktijdig een offer brengen en de verschülende
exemplaren nadrukkelijk doorgingen voor één en hetzelfde (12); in dit geval de ene
uurwerktijd die het continuum vertegenwoordigt Maar met name BataiUe is in dit
verband vermeldenswaard.
Benjamin had contact gehad met Bataille tijdens zijn baüingschap in Parijs, en
waarschijnlijk was hij goed op de hoogte van de inzichten die BataiUe aan het ontwikkelen was met betrekking tot de functie van religieuze feesten. In ieder geval
bedient Benjamin zich van een aantal duidelijk bataiUeske motieven: het feest als
exces, als de ontketening van destructieve energie, en als de momentane doorbreking van de reëel bestaande orde doordat een voorschot op het nieuwe wordt genomen.
In zijn Theorie de la religion geeft BataiUe een gedetaiUeerde analyse van het
feest (13). Hij wijst op twee punten die voor Benjamin van grote betekenis zijn. In
de eerste plaats geeft Bataille duidelijk aan dat het feest maar voor even 'weldadig'
is: "Het aanhoudende probleem dat wordt veroorzaakt door de onmogelijkheid om
mens en niet ding te zijn, en om aan de greep der dingen te ontkomen en niet in de
animale sluier te geraken, wordt voor een moment door het feest opgelost" (p.72).
11 R. Caülois, 'La Fête*. in: D. Hollier, Le College de Sociologie. Parijs 1979, p.486, 490.
12 L. Lévy-Bruhl, La mentalité primitive .Parijs 1922.
13 Parijs 1973 (ed. Th. Ktossowski).
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Met andere woorden, het feest biedt slechts beperkt gelegenheid om aan de onmenselijke werkelijkheid te ontkomen, en niet meteen in animaliteit te vervallen. In
de tweede plaats stelt Bataille dat het feest de werkelijkheid alleen voorwaardelijk
verstoort: "Uiteindelijk is dus de ontketening van het feest, zo niet afhankelijk van,
dan toch beperkt door de grenzen van de werkelijkheid waarvan het de ontkenning
is" (p.73). Met andere woorden, het feest blijkt postfestum een ingrediënt te zijn
van 'godsdienst binnen de grenzen van de zuivere rede', om Bataille's toespeling
op Kant te herhalen, die onder die titel de inperking precies onder woorden had
gebracht
In de vijftiende these onderneemt Benjamin een poging het feest sterker te verduurzamen en te verzelfstandigen dan Bataille doet De actuele identificatie van de
verschillende gebeurtenissen heeft geen betrekking op de momentane beleving van
een mythische tijd, maar werkt als een theologisch-politieke imperatief: kalendertijd als een oproep tot sabotage van het chronologische noodlot dat Vooruitgang'
heet De sabotage kan worden gepleegd met behulp van de onchronologische tijdvan-heden waarvan de eerste kalenderdag een uitgelezen paradigma is. Sterker
nog, de verhouding tussen 'mythe' en 'logos' wordt radikaal omgekeerd: vooruitgang is mythe, het hedentijdse het parool.
Overigens is Benjamin anno 1940 niet optimistisch over het effect dat de tijd-vanheden kan hebben. Weliswaar houdt hij de lucide herinnering levendig aan de mogelijkheid om de abnormale, achronologische tijd als een breekijzer van de normale, chronologische tijd in te zetten, maar het ontbrak hem aan de noodzakelijke
dragers van dat inricht, nu de sociaal-democratie en het communisme zich per slot
van rekening niet aan de overheersende demagogie van de vooruitgang hadden
kunnen onttrekken, waar rij volgens Benjamin op grond van het historisch materialisme beter hadden moeten weten. De Jozua's die de zon stilzetten, de schutters
die klokken stukschieten - zij blijven een besloten wensdroom van een intellectueel
die part noch deel kan uitmaken van enig 'collectief historisch subject'.
In deze marginale ervaring Is Benjamin gesterkt door zijn lezing van Blanqui's
L'Éternité des Astres . In deze revolutionaire cosmologie wordt de mythische wederkeer van het gelijke uitvergroot tot het fantasmagorische aanzien van de geschiedenis zelf. In de thesen wordt het vooruitgangsoptimisme resoluut afgeschreven en voor een bijna-schopenhaueriaans pessimisme ingeruild waarin de wereld
gelaten als hel wordt geaccepteerd.
Bijna: want toch blijft Benjamin spreken van 'wij' en van 'ons' die de sabotagetechniek van de herinnering kunnen worden aangeleerd. De thesen zijn namelijk
geen beschouwende teksten, maar werken als stimulantia die ervaringen oproepen
die in de feestroes waren opgedaan. Met 'wij' worden diegenen aangesproken die
in staat en bereid zijn de thesen als een roesmiddel op zich te laten inwerken om
met de tijdsbeleving te experimenteren. De thesen leveren zelf het besef van een
andere tijd die het chronologische apriori van de werkelijkheid met behulp van
technieken doorbreekt, die aan de surrealistische film zijn ontleend. De schoten op
de Parij se torenklokken symboUseren de uitwerking van de roes. Zij schoten een
bres in het continuum van de normale tijd waardoor de anarchie van de abnormale
tijd kon binnenstormen.
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De roes is dus niet een doel op zich, maar een instructief voorstadium van een
nuchtere verüchtmg die de besloten wensdroom openbreekt voor het inricht dat het
verbijsterende schermg en inslag is. Dit inzicht doet zich als een politieke ülustratie
voor van de ervaring die Poe in rijn horrorverhaal The Pit and the Pendidum
schilderde.
Poe concentreert rich op de afschuwelijke gestalte van de tijd: de levensgevaarlijke pendule tikt in het ritme van de normale tijd het continuum weg dat dood
en verderf zaait De gedachtenflits de pendule stil te zetten correspondeert met de
geweerschoten die de chronologie stilleggen. Maar wat bij Poe in vergelijking met
Benjamin ontbreekt, is de desparate poging de afschrikwekkende tijd daadwerkelijk stil te zetten en het hedentijdse vast te houden. Aan deze desparate poging beantwoordt Benjamins gnosis van de twee-tijdenleer wel.
In tegenstelling tot Hegels van tijd gelouterde begrip houdt Benjamin vast aan
een kennis als toppunt van tijd; zijn herinneringsvermogen ressorteert niet onder de
Geest. Integendeel, zo er al van 'geest' sprake is, dan van een geest die is opgegaan in het tijdsbeeld van het continuum dat op de tijd-van-heden als een film
voorbijfhtst Op dit punt is Benjamin even materialistisch als theologisch: de opgang van de geest in de concrete beelden van het continuum is niets anders dan de
opgang van theologie in de materiële profaniteit van de geschiedenis.
Dan rest nog de vraag wat voor een theologie in het profane opgaat (14). Kort gezegd is dat de theologie van de sabbat. Het herinneringsvermogen dat Benjamin
als experimentele geschiedschrijving te baat neemt, is gericht tegen de mythologisering van de geschiedenis als vooruitgang. Benjamin onttrekt het herinneringsvermogen aan de greep van de mythe door geschiedenis niet in termen van een
heilsgeschiedenis, maar in termen van de sabbat te schrijven. Tegen de mythe
wordt de sabbat ingezet; de sabbat is stilzwijgend het geheime model van de algehele stiUegging die de herinnering in werking zet aan wat Rosenzweig het droombeeld van de voleinding noemde (15).
Deze dag schept de mogelijkheid op de bevrijding vooruit te lopen in een ritueel
dat de verleden en de toekomende tijd als tijd-van-heden samenvat, alsof degene
die gedenkt het subject is van wat geweest is en wat komen gaat. De explosieve
werking van de herinnering wordt teweeggebracht door de kabbalistische vertelHng van kosmische tikkun , de reparatie van de gebroken kruik der wereld, waarmee de komst van de Messias gepaard zal gaan, die het continuum van de geschiedenis opheft (16). De sabbat is Benjamins geheime wapen voor een politieke
theologie die zich niet stoort aan de marges waarbinnen Bataille het religieuze feest
een plek toedacht
14 Zie verder R. Tiedemann, 'Historischer Materialism us oder politischer Pesssmismus?', in:
Bulthaup a.w., p.77-122.
15 F. Rosenzweig, Der Stem der Eriösung .1930; zie verder M. Cacciari, foone della Legge.
Milaan 1985.
16 Uitgebreid bij G. Scholem, Diejüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Zurich 1975; id.,
'Zum Verstandnis der messianischen Idee im Judentum?', in: Eranos-Jahrbuch XXVIU
(1959). Zurich 1960, p.193-239. Zie overigens J. Keulartz en N. Paulissen, 'Gnosticisme en
filosofie. Wegwijzers in een onderaardse denkwereld', in: Krisis 32 (1988), p.64-83.
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Dit alles betekent dat de thesen kunnen worden gelezen als een joods politiektheologisch tractaat dat op een niet-discursieve wijze verzet aantekent tegen de
(zwartbruine) tijdgeest (17). Benjamins geschiedenisbegrip kan daarom niet los
worden beschouwd van de joodse beleving van tijd als de intense duur van ballingschap en de verwachting van bevrijding.
Benjarriins andere tijd ademt de sfeer van dit verwachtingsvolle tijdsbesef, dat
de kantiaanse mimtetijdehjkheid als de enig denkbare coördinator van het modeme
subject afwijst Bij Benjamin is de redehjke synthese van ruimte en tijd verbroken;
het tijdsbegrip staat in scherp contrast met de historische ervaring van de reëel bestaande leefruimte als de catastrofale locatie van verstoting, diaspora, ghetto, concentratiekamp. (18) Benjamin kon niet buiten deze joodse tijd, die hem het bijdetijdse herinneringsvermogen liet om zich van de heersende tijd te distantiëren met
behulp van het Intellectuele wapen van de discontinue geschiedschrijving (19).

17 D© joods© thematiek wordt uitgewerkt door I. Wohlfahrt. Zie met name zijn On the messianic
structure of Walter Benjamin's last reflections. Baltimore 1978, en zijn 'On some Jewish
motifs in Benjamin', in: A. Benjamin (ed.), The Problems of Modernity. Adorno and Benjamin.
Londen/NY 1989, p. 152-217.
18 Zo bij G. Bensussan, 'Die Judenfrage in den Marxismen', in: Das Argument 167 (1988), p.7686.
19 Dit getuigt allesbehalve van het hegeliaanse ongelukkige bewustzijn dat Hent de Vries voor
Benjamins 'denkweg' kenmerkend acht. De Vries a.w., p.46.
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